
ZOEKT EEN SERVICEMONTEUR

Enthousiast geworden?

HOOGWERKT ZOEKT EEN 
SERVICEMONTEUR:
■ Met een afgeronde mbo-opleiding en sterke               
   interesse in techniek en ervaring 
   met hydrauliek en elektronica.
■ die gemotiveerd is en houdt van aanpakken.
■ die zelfstandig probleemoplossend kan          
   werken.

WAT GA JE DOEN?

■ Opsporen en verhelpen van storingen.
■ 0nderhoud en reparatie aan machines zowel  
   mechanisch als elektronisch.
■ Inspecties en keuringen uitvoeren.
■ modificaties en advies m.b.t. te repareren   
   machines.
■ Bestellen van onderdelen en voorraad beheer.

OVER HOOGWERKT:
Hoogwerkt is dé duurzaamste  verhuurder van hoogwerkers in Nederland. Wij verhuren de 

meest moderne en efficiënte machines. Onze Hoogwerkers zijn voorzien van krachtige 

Lithium-ion accu’s. Dat betekent 0% emissie, geen stank en geen geluidsoverlast. Onze 

organisatie is jong met veel ervaring, innovatief en onderscheidend in de verhuurmarkt. Wij 

willen dat onze klanten sneller, slimmer en duurzamer kunnen werken.

www.hoogwerkt.nl

Solliciteer direct met je motivatie en CV naar Joey.maal@hoogwerkt.nl
Voor meer informatie neem contact op met Joey Maal 06- 42485290
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Solliciteer direct met je motivatie en CV naar Joey.maal@hoogwerkt.nl
06- 42485290

Wij zoeken een Servicemonteur voor het onderhoud van het verhuur-

materieel op onze locatie in Zoeterwoude, maar ook bij de klant. Onze 

verhuurvloot bestaat uit elektrisch en hybride aangedreven machines welke 

zijn voorzien van krachtige Lithium-ion-accu’s. Samen met het verhuurteam 

zorg jij voor het onderhoud en voer je reparaties uit. Ben jij degene die onze 

machines in topconditie wil houden? Dan zoeken wij jou!

ARBEIDSVOORWAARDEN:
■ Brutosalaris vanaf 3000 euro maand          
   afhankelijk van kennis en ervaring.
■ 8% vakantiegeld.
■ Prestatiebonus.
■ Reiskostenvergoeding
■ 40 uur per week. 
■ Hoogwerkt is een snel groeiend bedrijf  
   waardoor er voldoende doorgroei      
   mogelijkheden zijn.


